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Az Európai Parlament állásfoglalása a fiatalok foglalkoztatásáról
(2014/2713(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Több lehetőséget a fiataloknak!” kezdeményezésről szóló, 2011. december 
20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0933),

– tekintettel a Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésére, valamint az ahhoz 
kapcsolódó, „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezésről szóló 2012. május 24-i 
európai parlamenti állásfoglalásra1,

– tekintettel „A fiatalok bevonása a foglalkoztatásba” című, 2012. december 5-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0727),

– tekintettel az ifjúsági garanciaprogramról szóló, 2013. január 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló, 2014. március 10-i 
tanácsi ajánlásra,

– tekintettel az ifjúsági garanciaprogram létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi 
ajánlásra,

– tekintettel „A fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges 
utak” című, 2013. szeptember 11-i állásfoglalására3,,

– tekintettel „A szabad mozgáshoz való alapvető jog tiszteletben tartása az Unióban” 
című 2014. január 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU gazdasága fokozatosan magára talál, és 2011 óta most első alkalommal 
nőtt a foglalkoztatottság, a GDP és a háztartások jövedelme;

B. mivel a fiatalok körében továbbra is aggodalmat keltő a munkanélküliség szintje, hiszen 
2014 áprilisában az európai fiatalok 22,5%-a volt munkanélküli, de az EU-n belül 
jelentős földrajzi különbségek mutatkoztak (Németországban 7,8% volt ez a mutató, 
miközben Görögországban, Spanyolországban és Horvátországban meghaladta az 50%-
ot);

C. mivel 7,5 millió nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő 25 év 
alatti európai polgár van; mivel ez a szám egyre nő, és fennáll a veszélye, hogy kialakul 

1 HL C 264. E, 2013.9.13., 69. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0016.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0365.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0037.
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egy elveszett nemzedék;

D. mivel az aktív munkaerő-piaci politikák és aktiválási stratégiák kulcsfontosságú 
eszközök ahhoz, hogy a munkanélküliek tisztességes állást találjanak;

E. mivel a fenntartható munkahelyteremtéshez szükség van az EU növekedési stratégiájára 
is, amely a közös piacban rejlő potenciál teljes kiaknázása révén érne el eredményeket;

F. mivel a fiatalok munkanélküliségének általánosan magas szintje ellenére bizonyos 
ágazatokban, így az IKT és az egészségügyi ágazatban, egyre nehezebb az üresedéseket 
szakképzett munkaerővel betölteni;

G. mivel egyes tagállamokban egyre növekvő eltérés figyelhető meg a diplomások 
képesítései és a munkaerőpiac készségkövetelményei között;

H. mivel a gyakorlati készségek hangsúlyozása miatt a bizonyos tagállamokban 
alkalmazott kettős szakképzési rendszer és az egyszerre felsőfokú végzettséget és 
szakképesítést biztosító képzések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, különösen a 
válság folyamán, mivel a fiatalok munkanélküliségének szintjét alacsonyabban tartották 
azáltal, hogy fokozták a fiatalok foglalkoztathatóságát;

I. mivel a munkaerő-piaci kereslet és a kínálat terén földrajzi egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg a tagállamokban és a tagállamok között;

J. mivel az EU-ban 2 millió álláshely betöltetlen, és a munkavállalók szabad mozgása 
tekintetében vannak még kiaknázatlan lehetőségek; mivel a tagállamok közti mobilitás 
csak 2,8%-ban jellemző;

K. mivel az uniós, elsősorban az Európai Szociális Alapból, illetve az Ifjúsági 
Foglalkoztatási Kezdeményezés és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
keretében adható pénzügyi támogatás segítheti a tagállamokat a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség leküzdésében;

1. sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsanak végre határozott intézkedéseket a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdése érdekében, különösen a korai iskolaelhagyás 
megelőzésére, illetve a képzés vagy tanulószerződéses gyakorlati képzések 
előmozdítására irányuló intézkedések révén (például duális oktatási rendszer vagy 
egyéb, hasonlóan hatékony keretek megalkotásával), valamint hogy dolgozzanak ki 
átfogó stratégiákat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 
fiatalok számára;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a növekedést serkentő politikákat, és kéri, 
hogy uniós szinten tegyenek lépéseket egy olyan európai növekedési stratégia 
érdekében, amelynek révén a digitális piachoz, a telekommunikációs piachoz és a közös 
energiaközösséghez hasonló kulcsfontosságú ágazatokban végrehajtott befektetések és 
fejlesztések hoznak létre fenntartható munkahelyeket;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy összpontosítsanak az üres állások képzett munkaerővel 
való betöltése tekintetében nehézségekkel küzdő ágazatok számára biztosított oktatási, 
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képzési és gyakorlati lehetőségekre;

4. úgy véli, hogy az új kkv-k ösztönzése és a meglévő kkv-k fennmaradásának biztosítása 
érdekében a finanszírozáshoz jutás megkönnyítését és az új vállalkozások létrehozására 
vonatkozó szabályozás egyszerűsítését kell prioritásnak tekinteni, mivel a kkv-k hozzák 
létre a legtöbb új munkahelyet; 

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy aktívan kérjen támogatást és kezdeményezéseket, 
valamint egyéb együttműködési formákat a magánszektortól a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

6. felhívja a tagállamokat, hogy a munkanélküliség visszaszorítása érdekében csökkentsék 
az önálló vállalkozókat és a kisvállalkozásokat akadályozó bürokráciát, vezessenek be 
kedvező adópolitikát, és alakítsanak ki kedvező környezetet a magánberuházások 
számára, valamint foglalkozzanak a csődre vonatkozó, aránytalan szankciókat 
alkalmazó jogszabályok kérdésével;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a sikeres és legjobb gyakorlatokat, 
hangolják össze a stratégiáikat, és találjanak közös megoldásokat a fiatalok 
munkanélküliségének problémájára, nem pusztán azért, mert ezt egyes földrajzi 
területeken a legjobban határokon átnyúló intézkedések révén lehet megoldani, hanem 
azért is, mert a munkanélküliség szintje az egész uniós gazdaság számára kihívást 
jelent;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a gazdasági tevékenységek 
új típusait, különösen a szociális vállalkozásokat, a közösségi munkavégzést 
(coworking), közösségi ötletbörzét (crowdsourcing), valamint az ifjúsági szövetkezetek 
és az induló szociális vállalkozások támogatását célzó intézkedéseket;

9. kiemeli, hogy a duális szakképzési rendszer és az ikerpályás tanulás – melyek a 
gyakorlati tapasztalatra helyezik a hangsúlyt – különösen jól vizsgáztak a válságban, az 
emberek könnyebben foglalkoztathatóvá tételével elősegítve a fiatalkori 
munkanélküliség csökkentését, ezért felhívja a válság által sújtott tagállamokat képzési 
rendszereik ilyen módon történő megreformálására;

10. felhívja a tagállamokat, hogy minden szinten javítsák a vállalkozások és az oktatási 
ágazat közötti együttműködést annak érdekében, hogy a tantervek jobban igazodjanak a 
munkaerő-piaci szükségletekhez; sürgeti a tagállamokat, hogy a mobilitás biztosítása 
érdekében elsősorban az EURES-t tekintsék a munkakeresők és munkahelyeket kínálók 
elsődleges eszközének;

11. hangsúlyozza azonban, hogy az ifjúsági garanciaprogramokat a strukturális 
erőfeszítésekkel és a munkaerő-piaci reformokkal párhuzamosan kell végrehajtani 
annak érdekében, hogy a tagállamok készen álljanak a jövő kihívásaira;

12. felszólítja az EU tagállamait, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
igénybe vételekor lehetőség szerint próbálják igénybe venni az Ifjúsági Foglalkoztatási 
Kezdeményezés forrásait is, és e programon belül tekintsék prioritásnak a fiatalok 
vállalkozói készségét;
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13. ösztönzi a tagállamokat, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség 
leküzdésére irányuló intézkedések esetében növeljék 24-ről 30 évre a jogosultsági 
korhatárt, hiszen azok a fiatalok, akik például az ingatlanbuborék kipukkadásakor 
vesztették el az állásukat, és nem rendelkeztek megfelelő képzettséggel, ma, hét évvel a 
válság kirobbanása után több mint 24 évesek;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják felül munkaerő-piaci szabályozásukat és 
társadalombiztosítási rendszerüket, amennyiben ezek akadályozhatják a fiatalokat a 
munkához jutásban;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy az ifjúsági foglalkoztatási politikákat kapcsolják össze a 
minőségi és fenntartható munkaszerződések ügyével annak érdekében, hogy vissza 
lehessen szorítani az egyre jellemzőbb strukturális bizonytalanságot és 
alulfoglalkoztatottságot;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy szigorúan hajtsák végre a fiatalok munkahelyi 
védelmével kapcsolatos hatályos uniós szabályozást, és a nemzeti munkaügyi 
felügyelőségek ellenőrzéseinek szigorítása révén lépjenek fel a visszaélések valamennyi 
formájával szemben;

17. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaságnak az Unión belüli szabad mozgás és 
munkavállalói mobilitás erősítésére van szüksége, és felszólítja a tagállamokat a szabad 
mozgás biztosítására valamennyi polgár és munkavállaló számára annak érdekében, 
hogy létrejöhessen egy valódi uniós munkaerőpiac, megszűnjenek az akadályok, és az 
uniós munkavállalók olyan területekre mehessenek, ahol szükség van a képességeikre;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák tovább az átláthatóságot és a 
képesítések Unión belüli elismerését, különösen az európai szakoktatási és szakképzési 
kreditrendszeren, az Europass-on és az európai képesítési keretrendszeren keresztül;

19. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiatalok többek között külföldön végzett 
tanulmányok révén olyan transzverzális készségeket sajátítsanak el, mint az IKT-
készségek, a vezetői készségek, a kritikai gondolkodás és a nyelvi készségek, annak 
érdekében, hogy javíthassák az esélyeiket a munkaerőpiacon, a későbbi munkaerő-piaci 
fejleményekhez való alkalmazkodóképességüket, valamint a társadalomban való aktív 
részvételüket;

20. emlékeztet rá, hogy a jelenlegi gazdasági válság közepette az oktatás, a képzés és a 
kreativitás kulcsfontosságú az európai innováció, termelékenység és növekedés 
megteremtése szempontjából; hangsúlyozza ezért az Erasmus+ program fontosságát, és 
ösztönzi a Bizottságot, hogy orvosolja az uniós országok oktatási normái közötti 
különbségek miatt jelentkező problémákat, továbbá biztosítsa az oklevelek teljes körű 
elismerését az EU-ban; 

21. sürgeti a tagállamokat, hogy szüntessék meg a határokon átnyúló tanulószerződéses 
gyakorlati képzések, szakmai gyakorlatok és gyakornoki lehetőségek előtt jelenleg álló 
akadályokat, a fiataloknak szóló munkaalapú képzési lehetőségek terén a kereslet és a 
kínálat jobb összeegyeztetése érdekében;
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22. felszólítja az összes intézményt, hogy a fiatalok foglalkoztathatóságának fokozása 
érdekében biztosítsák a harmadik országok állampolgárainak kutatás, tanulmányok, 
diákcsere, fizetett és fizetetlen gyakorlat, önkéntes szolgálat vagy „au pair” munka 
céljából történő belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekről szóló irányelv 
gyors elfogadását;

23. támogatja az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésben kifejtett bizottsági javaslatot 
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet megreformálására abból 
a célból, hogy háromról hat hónapra terjesszék ki a kötelező minimális időszakot, 
amelynek során a saját tagállamnak ellátást kell nyújtania állampolgárai számára; úgy 
véli, hogy a javaslat nagyobb biztonságot ad a másik uniós tagállamba költöző 
munkakeresőknek, csökkenti a fogadó tagállam költségvetését terhelő költségeket, és 
egyben védelmet is nyújt a visszaélésekkel szemben;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.


